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O čem to dnes bude

- Aktuální struktura produktu

- Problém s touto strukturou aneb důvod ke změně

- Nová struktura produktu 

- Jak pracovat s novou strukturou

- Co bude dál



Aktuální struktura produktu

Tabulka s hlavičkou definovanou pomocí elementů

- pro každý element (klíč) existuje právě jedna hodnota
- nerozlišuje velikost písmen (case insensitive)
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Aktuální struktura produktu

Tabulka s hlavičkou definovanou pomocí elementů

- pro každý element (klíč) existuje právě jedna hodnota
- nerozlišuje velikost písmen (case insensitive)

Výhody:

- jednodušší systém
- pro jednoduché věci pracuje rychle

Nevýhody:

- komplikované přidání nového formátu
- neumožňuje zpracování komplikovanějších feedů
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Stávající systém nás limituje

- Komplikované feedy se zanořením elementů

- Dělá nám problém zpracovat atributy elementů

- Je složité pracovat s vícenásobnými elementy

- Systém nerozlišuje velikost písmen u elementů
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Mergado 1 je ve výsledku:

- náročné na údržbu

- systém je náchylný na chyby

- neumožňuje zpracování složitějších feedů

- neumožňuje pracovat s “variantními položkami”



Nová struktura produktu Mergado 2

(XML) strom kopírující strukturu ve feedu

- rozlišuje velikost písmen (case sensitive)

- hodnoty elementů na sebe navazují (rodič <- potomek)
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Nová struktura produktu Mergado 2

(XML) strom kopírující strukturu ve feedu

- rozlišuje velikost písmen (case sensitive)

- hodnoty elementů na sebe navazují (rodič <- potomek)

Výhody:

- jsme bez úprav schopni nahrát produkt s libovolnou strukturou

- méně chyb, díky obecné jednotné logice systému

- jednodušší implementace nových formátů

- přehlednější zobrazení dat (lepší vizuální zobrazení elementů a jejich dat)

Nevýhody:

- pro uživatele nutnost se seznámit s novým jazykem Element-Path 
pro specifikaci hodnot produktových elementů



Mergado 2 má mnoho vylepšení

  Přehlednější zobrazení dat (lepší vizuální zobrazení elementů a jejich dat)



Mergado 2 má mnoho vylepšení

  Práce s variantami, včetně možnosti “slučování variant” pro formáty, které to podporují 

Položka A

Položka B

Položka C

Shoptet, UpGates, …

Položka s variantami 

Heureka, Zbozi.cz, Google...

varianta A

varianta B

varianta C



Mergado 2 má mnoho vylepšení

  Přepracovaná tabulka se zobrazením položek



Mergado 2 má mnoho vylepšení

  Jednodušší práce s elementy (pořadí, obalení do CDATA, zanořené elementy,…)



Shrnutí hlavních vlastností Mergado 2

Hlavní výhody:

- možnost slučování variant pro formáty, které to podporují (Shoptet, Upgates,...)
- jednodušší implementace nových formátů
- přehlednější zobrazení dat (lepší vizuální zobrazení elementů a jejich dat)
- nové tabulkové zobrazení (snadnější a rozsáhlejší práce s daty)
- rozlišuje velikost písmen (case sensitivita)

Nevýhody:

- nutnost se seznámit s novým jazykem Element-Path pro výběr hodnot elementů



Jak pracovat s Elementh-Path

- pro jednoduché elementy se nic nemění
- atributy se nově ukládají jako samostatné klíče označeny znakem “@”
- práce s atributy je jinak stejná jako s elementy

- pro práci se zanořenými a vícenásobnými elementy budeme používat

vlastní jazyk Element-Path

<SHOPITEM id="34">
   ...
   <CATEGORIES>
     <CATEGORY id="677">Oblečení</CATEGORY>
 </SHOPITEM>

@id
…
CATEGORY | @id



Element-Path
= MQL s operátorem pro zanoření “|” a podmínění elementu “{}”

Element-Path Struktura Starý název

CATEGORY CATEGORY

@ID -

PRICE | VAT PRICE|VAT

PARAM { NAME = “Barva” } | VALUE PARAM|Barva

IMAGE { @POSITION = 2 } IMAGE|2



Příklady
● NAME: vrátí hodnotu z řádku 2.

● @id: vrátí hodnotu z řádku 1.

● IMAGE: vrátí hodnoty z řádků 3., 4., 5.

● IMAGE { @@POSTITION = 2 }: vrátí hodnotu z řádku 4.

● IMAGE { @@POSTITION = 4 }: nevrátí nic

● DESCRIPTION { @lang = "cz" }: vrátí hodnotu z řádku 8.

● DESCRIPTION | @lang: vrátí hodnoty z řádků 7., 10.

● PARAM { NAME = "Barva" } | VAL: vrátí hodnotu z řádku 15.

● PARAM | NAME: vrátí hodnoty z řádků 14., 18.

https://github.com/id
https://github.com/lang
https://github.com/lang
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Co bude dál

1. fáze (07/2022): Mergado 2 zpřístupněno pro všechny uživatele

2. fáze (08/2022): Všechny nově vytvořené projekty již budou defaultně v nové verzi s možností 
downgrade.

3. fáze (09-10/2022): všechny nové projekty již pouze v nové verzi Mergado 2

4. fáze (01-03/2023): postupný převod všech současných projektů



Děkuji za pozornost

Dotazy: mergado@mergado.cz

mailto:mergado@mergado.cz



